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 هذف:

 سغح سالهت ٍ ثْذاضت ءجلَگیشی اص اًتمبل ػفًَت اص عشیك ػَاهل هحیغی، استمب

کارشتىا   /ياحتذ   تحت  ورتر مست ًخ بخش    /ياحذَادستًرالعمل زیر بایستی تًسط پرسىل خذماتی بخش َا

 بٍ صًرت زیر اوجام شًد:ي مس ًخ خذمات بُذاش  محیط 

استتاوذارد   اطتات یاحت  یت ي رعا یحفاظ  فترد  لیاستفادٌ از يسا  ساتیي تجُ لیيسا ییگىذزدا جُ  وراف  ي

 اس . یالسام

ِ  وِ ٍسبیل سبیش ٍ هجلوبى ، دیَاسّب ، اتبق وف ضبهل ثیوبسستبى ثخطْبی ثِ هشثَط سغَح  ههی  خطهه  ٍ تویهض  ظهبّش  ثه

 .ثبضهههههههٌذ ههههههههی پهههههههب یي سیسهههههههه ادساسی ػفًَهههههههت اًتمهههههههبل خغهههههههش ًظهههههههش اص ثبضهههههههٌذ،

 ٍ ثیوبساى خبعش اعویٌبى ثبػث ٍ ثَدُ الصم ػفًَی ضذ ٍ ثْذاضتی استبًذاسّبی اجشای ثشای هٌبست ٍ تویض هحیغی ٍجَد 

سضهذ   ٍ احتوهبیی  پبتَطًْهبی  اًتمهبل  ثهشای  سا تهشی  هٌبسهت  هحهیظ  هشعهَة  ٍسهبیل  ٍ سهغَح . گهشدد  ههی  پشسٌل سبیش

 .آٍسًذ هی ثَجَد هیىشٍاسگبًیسن ّب

ِ  ثبضٌذ ضذُ آیَدُ ثبوتشیْب ثب ضذیذاً است هوىي ، ضًَذ هی استفبدُ ًظبفت جْت وِ  ٍسبیلی ٍ وٌٌذُ پبن هحلَیْبی  وه

 تَاًهذ  ههی  هؼوهَیی  ًظبفهت  گشداًهذ،  دٍس غزایی هَاد تْیِ ثب ٍ ثیوبساى دسهبى هحیظ اص سشیؼبً ًظبفت اتوبم اص پس ثبیستی

 .  گشداًذ ایوي ًمل ٍ حول ًظش اص ٍ وشدُ پبن ػفًَت اًتمبل خغش اص ًسجی ثغَس سا یَاصم ثیطتش

 لهشاس  اسهتفبدُ  ههَسد  ثبیسهتی  خبغهی  سیبست تحت ٍ ضذُ وٌتشل ثػَست تٌْب ٍ ًجَدُ الصم ػوَهی ثغَس ػفًَی ضذ هَاد

 تهبصُ  ثػهَست  استفبدُ ثبس ّش ثشای ٍ ضذُ سلیك غحیح ثػَست حتوبً ثبیستی ػفًَی ضذ هَاد اص استفبدُ غَست دس ، گیشًذ

 .  ضًَذ ضذُ سیختِ دٍس ثالفبغلِ استفبدُ اص پس ٍ ضذُ تْیِ

ِ  هطخع ثشًبهِ عجك ثش ثبیستی ٍ ثَدُ خذهبت پشسٌل ػْذُ ثِ ثخطْب دس ًظبفت هشاحل اًجبم ِ  یهَاصهی  ولیه ِ  ًیهبص  وه  ثه

 ثػهَست  ثخهص  ّهش  ثهشای  ػفهًَی  ضذ هَاد اص استفبدُ ًظش اص آى ًَع ٍ ًظبفت ایي تٌبٍة ٍ گشدیذُ هطخع داضتِ ًظبفت

ِ  آیهَدُ  خهَى  یب خَى سیختي لجیل اص یبثذ هی افضایص ػفًَت اًتمبل خغش وِ هَاسدی دس. گشدد هطخع وبهل  ٍیهشٍ   ثه

HIV ٍ HBV ، هسئَل پشستبس ًظبست ثب ثبیستی حتوبً ػفًَی ضذ ٍ ًظبفت هشاحل ، ثخص دس ثبال خغشات ثب ثیوبس ٍجَد یب 

 خغش پش ثخطْبی دس ٍ ثخص ّوبى پشستبسی هسئَل هَافمت ثب ثبیستی ثخص ّش ًظبفت ثشًبهِ تٌظین. گیشد غَست ثخص

 .گیشد اًجبم ػفًَت وٌتشل وویتِ هَافمت ثب ثبیستی حتوبً(  CSR ٍ یت وت ٍ ICU ، ػول اتبق) لجیل اص

 :(کف)زمیه وراف  دستًرالعمل

 اص لجل صهبى هطبثِ ثبوتشیْب آیَدگی هیضاى(  گٌذصدا هبدُ ثذٍى یب صدا گٌذ هبدُ ثب)  صهیي وشدى پبن اص پس سبػت دٍ عی

ِ  گیهشد  ًوهی  لهشاس  گٌهذصدا  هبدُ یه اص استفبدُ تبثیش تحت ػفًَت یهزا هیضاى.  ضهذ خَاّهذ وشدى پبن هؼوهَل   ثغهَس  وه

 صا ثیوهبسی  ػَاههل  ثؼضهی  ثب آیَدگی خغش وِ دس هَاسدی فمهظ ثهَد خَاّهذ وهبفی تٌْهبیی ثهِ دتشجٌت هبدُ یه هػشف

 ضَد. استفبدُ گٌذصدا هبدُ یه اص ثبیذ داسد ٍجَد

 : ّب پبن وشدى صهیي ثذٍى استفبدُ اص دتشجٌت -

 دس ضههَد  اسهتفبدُ  ًجبیذ دستی جبسٍّبی اص آًْب اص هشالجت ٍ دسهبى اتبق ًیض ٍ ثیوبساى ثِ خذهبت اسا ِ ٍ غزا تْیِ هحل دس

 . است هٌبسجی سٍش غجبس ٍ گشد جبرة ضَی صهیي یب جهبسٍی ثشلی اص ادُ اسهتف ههَسد ایهي
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 :وٌٌذُ پبن هَاد اص استفبدُ ثب صهیي وشدى پبن -

 . است الصم دتشجٌت هبدُ یه اص استفبدُ گیشی جشم ٍ گیشی یىِ ثشای

 ثبیهذ  الصم یهَاصم  ٍ ضَی صهیي.  ضَد ضستِ وٌٌذُ پبن هَاد ثب ثبس یه سٍصی حذالل ثبیستی هشعَة ًَاحی سبیش ٍ تَایتْب

 . ضًَذ خطه ٍ تخلیِ جهبیی هٌبست دس ٍ ضهذُ تویهض ٍ پبن

 . ضَد ًگْذاسی ٍاسًٍِ ثػَست ٍ ضذُ آثىطی ثبیذ ًیض ّب سغل

 ثبیهذ  سغَح وشدى پبن اص ثؼذ.  ضَد سیختِ دٍس سٍصاًِ ًظبفت اتوبم اص پس ٍ ضذُ تؼَیض هشتجب ثبیذ وٌٌذُ پبن هحلَیْبی

 . ثوبًذ ثبلی خطه االهىبى حتی

 :هحیظ دس ثذى آیَدُ هَادٍ  خَى ضذى پبضیذُ -

 وههبفی  هؼوههَال  دتشجٌههت  هههبدُ  یههه  ٍ آة ثههب  هحهل آى وهشدى پبن ، غزا یب اداس هبًٌذ هَادی ضذى سیختِ دًجبل ثِ

 پهبن  ثشای.  وشد استفبدُ گٌذصدا هبدُ یه اص ثبیذ ثبضٌذ خغشًبن یبیمَُ حهبٍی اسگبًیسوْبی ، تشضهحبت اگهش ٍیهی اسهت

 آیهَدگی  خغهش  اگهش  ٍ پَضهیذ  هػهشف  یىجبس ّویطهِ دستىص ثبیهذ ّسهتین هغوهئي آًْب آیَدگی اص وِ تشضحبتی وشدى

 . گشدد استفبدُ( هػشف یىجبس)  پالستیىی آپشٍى اص ثبیستی داسد ٍجَد یجب 

ِ  صای ثیوبسی ػَاهل ثب آیَدگی احتوبل دییل ثِ)  هحیظ دس خَى ثِ آیَدُ هبیؼبت ٍ خَى ضذى پبضیذُ غَست دس -  هٌتمله

 :وِ ضَد هی تَغیِ(  غیشُ ٍ )ایذص هبًٌذ خَى ساُ اص

 . ضَد پَضیذُ ّب هحبفظ سبیش یضٍم غَست دس ٍ دستىص .1

ِ  یهب  ٍ وبغهزی  دسهتوبل  هػشف یىجبس حَیِ)  ضَد پبن ٍ آٍسی جوغ هػشف یىجبس حَیِ ثب آیَدُ هَاد ٍ خَى .2  سهبخت

 .ضَد سیختِ ػفًَی صسد سغل داخل استفبدُ هَسد حَیِ ٍ( ههی ضَد گفتِ پٌجِ اییبف اص ضذُ

 .ضَد ضستِ دتشجٌت ٍ آة ثب ًظش هَسد هحل .3

 ضَد. گٌذصدایی %1( ٍایتىس یب خبًگی طاٍل آة)  سذین ّیپَولشیت هحلَل ثب .4

 ٍ خهَى اگهش یهب(  سی سی 33 اص ثیطتش)  ضذُ سیختِ هحیظ دس خَى ثِ آیَدُ هبیؼبت یب خَى صیبد همذاس وِ غَستی دس -

 :ثبیذ ثبضٌذ تیض ًَن اضیب ثب ضىستِ ضیطِ هبیؼهبت هحتَای سهبیش

 .پَضبًذ سا هَضغ ًوَدٍ پْي آى سٍی هػشف یىجبس حَیِ .1

 . وشد غجش دلیمِ دُ حذالل ٍ سیخت٪ 23 سلت ثب سذین ّیپَولشیت هحلَل آى سٍی .2

 . وشد جوغ سا آى هػشف یىجبس حَیِ ثب .3

 . ًوَد تویض ٍ پبن سا هحل غبثَى ٍ آة ثب .4

 . ضَد اًجبم گٌذصدایی %1 سذین ّیپَولشیت هحلَل ثب .5

 :َا سقف ي َا دیًار

 ایهي  گٌهذصدایی .ًطهَد  هطهبّذُ  اًْهب  سٍی ثهش  یىِ ٍ خبن تب گیشد غَست وبفی حذ دس ثبیذ ّب سمف ٍ ّب دیَاس وشدى پبن

ِ  وٌٌهذُ  ایَدُ هبیغ ادساس، ، خَى ضذُ ضٌبختِ ایَدگی هطبّذُ دس غَست هگهش.ًوی ثبضذ ًیبص هَسد لسوتْب  پهبن  ثبیهذ  وه

 هطهخع  ثبػث دیَاسّب دیذى آسیت.ضَد داضتِ خطه ًگِ ایومذٍس حتی ثبیذ اًْب سغَح دیَاسّب وشدى پبن صهبى دس.ضَد

 آیَدگی ثبوتشی ثب ضذت ،ثِ ضذى هشعَة دًجبل ٍ ثِ ضهَد ًوهی پهبن وبهل عَس ثِ ضذُ سیختِ خَى ٍ ضذُ آى صیش ضذُ

 .  ضًَذ تشهین سشػت ثِ ثبیذ دیَاسّب گًَِ ایي ثشایي ثٌب.هی ًوبیذ پیذا

 :وراف  جُ  استفادٌ مًرد يسایل بٍ مربًط العمل دستًر
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 .ضَد استفبدُ ًبیلًَی ثشسْبی اص ثبیستی سیٌىْب ٍ حوبهْب ًظبفت جْت

هیىٌذ،  هطىل سا ضذػفًَی آًْب ٍ ضذُ ضذیذ آًْب آیَدگی هَجت غیشپالستیىی ثشسْبی یب ای پٌجِ دستوبیْبی اص استفبدُ

 .گیشد لشاس ههَسد استفبدُ ًجبیهذ دییهل ّوهیي ثهِ

ِ  اسهتفبدُ  ثهبس  ّش اص پس ثبیستی ّب هی ضًَذ،پبسچِ استفبدُ ًظبفت ثشای هػشف ثبس چٌذ ّبی پبسچِ وِ غَستی دس  ضسهت

 .گشدًذ خطه سپس ٍ ضذُ

 . هی ثبضذ ضشٍسی خَسی غزا یب ٍ خبًِ آضپض هحل ثشای هختلف ّبی پبسچِ اص استفبدُ

 :سطًح سایر

 سهبیش  ثبیسهتی  یهضٍم  غهَست  دس.ضَد پبن هػشف یىجبس دستوبل ٍ ضذُ تْیِ تبصُ دتشجٌت هحلَل یه ثب ثبیذ ووذّب سٍی

 اگهش  ٍ گشدگیهشی  هشعهَة  دسهتوبل  ثهب  هشتت غَست ثِ ثبیذ ّب تبلچِ ٍ ّب لفسِ.پهبن ضًَذ سٍش ّوهیي ثهِ ًیهض اثبثیِ

 ضَد. ًظبفت ًضدیىتش صههبى هذت است الصم هیبثذ تجوغ آى سٍی خبن گشدٍ

 :حوبم -

 ثهبس  ّش اص ثؼذ تب ضًَذ تطَیك ثبیذ ًیض ثیوبساى.ضًَذ ضستِ خذهبت پشسٌل تَسظ ثبس یه سٍصی حبلل ثبیذ سیٌه ٍ حوبم

 اص ثؼهذ .اسهت  وهبفی  دتشجٌهت  ههبدُ  یهه  اص ،استفبدُ سٍصاًِ عَس ثِ وشدى پبن ثشای. تویض وٌٌذ ٍ پبن سا ،حوبم استحوبم

 . ًوَد گٌذصدایی سا حوبم ،ثبیذ ثهبص داسًذ صخهن وهِ ثیوبساًی استحوبم اص لجل یب ػفًَی ثیوبساى استحوبم

 :ّب تَایت -

ِ  ٍضهَح  ثِ اگش ًظبفت ضًَذ، ّوچٌیي ثبس دس ّش ضیفت وبسی یه حذالل ثبیذ ّب دستگیشُ ٍ تَایت ًطیوي یب سیٌه  ٍ ثه

دتشجٌت ٍ آة طاٍل  هحلَل یه اص ثبیذ سٍصاًِ وشدى پبن ثشای. ًیض هی ثبیست ًظبفت ضًَذ ضًَذ آیَدُ لبثل سٍیت غَست

 .وٌذ ًوی ون سا ػفًَت خغش فبضالة تَایت یب سَساخ داخل ثِ گٌذصدا هبدُ سیختي است روش ثِ الصم. وشد استفبدُ 1%

 :مایع صابًن از استفادٌ العمل دستًر

 غهبثًَْبی  ٍ تویهض  گشدیذ،ثبیسهتی  غهبثَى  لغشات ثِ آیَدُ ظشفطَیی هبیغ ،اعشاف غبثَى اص استفبدُ ٌّگبم وِ غَستی دس

 حتوههب  ٍ وههشدُ  خهَدداسی  آى هجهذد  وهشدى  پش اص هبیغ، غبثَى ظشف دس هَجَد اتوبم غبثَى اص پهس.  گشدد پبن اضبفی

 ظهشف  اعشاف دس آیَدگی ّب هبًذى ثبلی .آى ًوب یذ وشدى پش ثهِ الذام ، ظهشف وشدى خطه ، گٌذصدایی ٍ ضستطَ اص پهس

 .هبیغ هی ضَد غبثَى دس هیىشٍاسگبًیسن سضهذ ، ثبػهث ًوَدى خطه ٍ ضستطَ هجذدآى ،ثذٍى وشدى پش ٍیب

 :الوش ٍ تخت -

 هبدُ ثب یه ٍ ثؼذ اص تشخیع ثیوبس. وطیذُ ضَد هٌبست ، دستوبل دتشجٌت ثب هبدُ سٍصاًِ ثبیذ سا ثیوبساى الوشّبی ٍ تختْب

  ، گٌذصدایی ضَد. گٌذصدا هبدُ یه اصاستفبدُ  ثب وشدُ سپس خطه ٍ دتشجٌت پبن

 داسٍ: ٍ پبًسوبى تشایی -

گٌذصدای هَسد اسهتفبدُ دس ثیوبسسهتبى ، ًظبفهت ٍ     ثب هحلَل تشایی سٍی ثبیستی وبسی ضیفت ّش پبیبى ٍ وبس اًجبم اص لجل

 گٌذصدایی ضَد.

 :   ثبیطْب ٍ تطه -

ِ  یهه  داخهل  دس سٍد ثیوبسهی ثذى هبیؼبت ثب آًْب آیَدگی احتوبل اگش ٍ گیشًذ لشاس آة ضذ(  سٍیِ)  سٍوص داخل ثبیذ  سٍیه

 وهبفی  هؼوهَال  آًْهب  وشدى خطه ٍ دتشجٌت هحلَل اص استفبدُ ّب سٍوص آیَدگی سفغ ثشای.  گیشًذ لشاس ًیض دیگش آة ضذ

 .است



 

 مرکسآمًزشی درمبوی يلیعصر)عج(

 بهبًد کیفیت ي اعتببربخشی

 دستًرالعمل داخلی

 هب/ ياحذهب زدایی بخش وظبفت، شستشً، گىذزدایی ي لکهعىًان دستًرالعمل: 

 ، مسئًل خذمبت، کبرشىبس بهذاشت محیط/ياحذهب، مسئًلیه بخش هب/ياحذهبکلیه پرسىل خذمبتی بخش هبمخبطبیه: 
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 ايلیه ابالغ :تبریخ 20/10/95

 :تبریخ آخریه ببزوگری15/2/97

 :تبریخ آخریه ابالغ 13/5/97

 :تبریخ ببزوگری بعذی 15/2/98

 :يیرایش01 
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ِ  ایهي  هػهشف  اص اهىهبى  غهَست  دس یزا.  وٌذ هی ثیطتش سا یَاصم ایي سٍوص پزیشی ًفَر ، فٌَل  هحلَل ثب گٌذصدایی  گًَه

 .ضَد جلَگیشی ثبیستی گٌذصداّب

 : ّب پشدُ -

 . ضَد ضستِ یىجبس هبُ سِ ّش ّوچٌیي ٍ سٍیت لبثل آیَدگی ٍجَد غَست دس ثبیذ ّب پشدُ

 شیً: َای ماشیه -

 ثهب  آى هَّهبی  وهشدى  تویض ٍ آى لغؼبت وشدى جذا اص پس هَصس اص استفبدُ ٌّگبم ٍیی ّستٌذ هػشف یىجبس ًَع اص هؼوَالً

 . ضَد هی ضذػفًَی االثش سشیغ اسپشی

 :تلَیضیَى ٍ ّب ػىس لبة  ًظبفت -

 .ضَد گشدگیشی ّفتگی هشعَة دستوبل هی ثبیست ثب 

 :یخچبیْب ٍ تلفي  ًظبفت -

 .  ضَد تلفي ّب هی ثبیست سٍصاًِ ثب هحلَل ضذػفًَی سغغ هتَسظ یب پبییي ضذػفًَی

 خَدداسی گشدد. یخچبل داخل سیبُ پالستیه گزاضتي اص ضَد دلت ثبیذ ٍ ضًَذ تویض ّفتگی ثػَست ثبیذ یخچبیْب

 رفع آلًدگی از لًازمی کٍ مصارف بالیىی وذاروذ:

 ثههب  وبههل ثغَس هػشف ّشثبس اص ثؼذ ثبیذ ضَ ٍ ضست هخػَظ پالستیىی ظشٍف ٍ ّب وبسِ ، هَ تشاضیذى هخػَظ یَاصم

 ٍاحهذّبی  دس. ضهَد  ًگْذاسی ًٍٍِاس ٍ جذاگبًِ ثػَست ثبیذ ظشٍف ایي تشجیحب.  گشدد ٍ خطه ضستِ داؽ آة ٍ دتشجٌت

ههَسد اسهتفبدُ    گٌهذصدای  ههَاد  ٍ حهشاست  تَسهظ  ظهشٍف  ٍ یَاصم ایي گٌذصدایی هی ثبیست ثیوبس تشخیع اص پس پشخغش

 گیشد. غَست ثیوبسستبى 

 

 

 

 

 تُیٍ کىىذٌ/ تُیٍ کىىذگان

 هٌْذ  ایْبم تمَایی

 ثْذاضت هحیظ( هسئَل)

 ایوبى فشاّبًی

 خذهبت( )هسئَل

 هٌْذ  حذیثِ هحوذی

 )وبسضٌب  ثْذاضت هحیظ(

 هحوذ تمی جَدوی

 )سَپشٍایضس وٌتشل ػفًَت(
  

 ابالغ کىىذٌ تصًیب کىىذٌ تأییذ کىىذٌ

 هٌْذ  ایْبم تمَایی

 ثْذاضت هحیظ( هسئَل)
 ثیوبسستبى اػضبی وویتِ ثْذاضت هحیظ

 سیذ هحوذ جوبییبى دوتش

 )سیبست ثیوبسستبى( 

 

 


